KAZ DAĞLARI'NDA TREKKİNG

Tur Kodu : BKL57
Zorluk: KAZ DAĞLARI'NDA TREKKİNG
1 gece 2 gün
1950 ₺ 'den başlayan fiyatlar
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Kaz Dağları’nın zengin oksijen rezervi
Başka turlarda olmayan yeni yerlerin keşfi
Behramkale Köyü ( Assos )
Körfeze tepeden bakan Yeşilyurt Köyü
Tarih kokan Adatepe Köyü
Adatepebaşı Köyü
Manzarasıyla büyüleyen Zeus Altarı
Edremit Körfezi

●

Program
1. Gün - İSTANBUL, KÜÇÜKKUYU, ADATEPEBAŞI KÖYÜ, GÜRLEYİK
ŞELALESİ
Sabah İstanbul’dan ayrılarak Osmangazi Köprüsü - İzmir Otoyolu - Balıkesir üzerinden Edremit Körfezi'ne doğru yola çıkıyoruz. İlk
olarak Kaz Dağları eteklerindeki Küçükkuyu'da kahvaltımızı alıyoruz. Kahvaltıdan sonra aracımıza binip Adatepebaşı Köyü'ne
gidiyoruz. Adatepe Köyü ile karıştırmayın burası başka bir köy.
Yaklaşık 40 dakikalık bir araç yolculuğundan sonra 14 km sürecek olan bir yürüyüşe başlayıp Kaz Dağları’nın en bilinmeyen ama en
güzel şelalelerinden biri olan ‘Gürleyik Şelalesi’ne varıyoruz.
Yürüyüş boyunca göreceğiniz manzaralar size bu turun ne kadar doğru bir seçim olduğunu gösterecek. Hatta yürüyüşün sonundaki
şelaleyi görünce o güzellikten etkilenip bayılmamanız için alıştıra alıştıra bakmanızı öneriyoruz. :) İsteyenler sıcak havalarda şelaleye
girebilir. Öğle yemeği kumanyalarımızı da şelalede yedikten sonra aynı yoldan dönüşe geçiyoruz. Akşam yemeğimiz otelde.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - ASSOS, YEŞİLYURT KÖYÜ, ADATEPE KÖYÜ, ZEUS ALTARI, DÖNÜŞ

Kahvaltıdan sonra Assos Antik Tiyatro, Behramkale Köyü (Assos) ve köyün tepesinde bulunan Athena Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz.
Oldukça tepe bir noktada bulunan ve Yunan adalarına kadar görüş açısı sağlayan bir manzaraya sahip olan Assos, geçmişten
günümüze Kuzey Ege’nin en önemli noktalarından bir tanesi. Burayı detaylıca gezdikten sonra aracımıza binip Yeşilyurt Köyü’ne
doğru yola çıkıyoruz. Yarım saat sonra Yeşilyurt Köyü’ne varmış olacağız. Köy kahvesinde kısa bir çay kahve molasından sonra
köyü gezmeye başlıyoruz,
Tarih kokan sokakların, çiçeklerle süslenmiş, sarmaşıklar sarılı evlerin içinden geçip köyün tepesine kadar çıkıyoruz ve manzaranın
tadını çıkarıyoruz. Yeşilyurt’un tarihini ve hikayesini rehberimizden dinledikten sonra aracımıza binip bir diğer Kazdağı köyü olan
Adatepe Köyü’ne geçiyoruz. Burada 400 yıllık çınarın altındaki köy kahvesinde çay ve kahvelerimizi yudumlayıp köy içini dolaştıktan
sonra 1 km'lik bir yürüyüşle bütün körfezi seyredebileceğimiz Zeus Altarı’na geçiyoruz. Burada manzara seyri yapıp İstanbul'a doğru
yola çıkıyoruz.
Hava ve yol şartlarının uygunluğuna göre tahmini 20:00-21:00 civarı İstanbul'a varmış oluyoruz ve bir başka BuklaTur gezisinde
sizlerle buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
●

Sigorta:

Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaza ve
seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Çocuk İndirimi:

Her ailede "en fazla bir" 0-6 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır. İndirimli ücret ödenen çocuk ebeveyn ile aynı odada
kalmak durumundadır.
0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara araçta koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.
0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.
3-6 Yaş Arasında Olup Tura %20'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur. Kendine ait yatağı vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Kayıt Koşulları:

Rezervasyon sonrasındaki 72 saat içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala tüm bedel tahsil edilir.
Özel hazırlanan turlar: Rezervasyon sonrasındaki 1 hafta içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala tüm
bedel tahsil edilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Bukla Tur'un İptal Koşulları:

Mücbir sebepler dışında Bukla turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez.
Bukla tarafından iptali halinde tur ücreti iade edilir veya başka bir turda kullanabilmesi için bedel saklı tutulur. Hangi seçeneğin
uygulanacağına katılımcı karar verir. Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Bukla, turun gerçekleştirilmesi için gerekli olan katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda tur tarihine bir gün kalaya kadar turu iptal
etme hakkına sahiptir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Yurtiçi Turlarda Katılımcıların İptal Koşulları:

Katılımcıların tura katılmaktan vazgeçmeleri durumunda (katılımcının turu iptal etmesi, son anda gelmemesii hareket saatini kaçırması
vb.);
Turun başlangıç gününe 30 gün ya da daha fazla sürede yapılan iptallerde toplam tur bedelinin tamamı vergi, sigorta, vize ücret
ve ödemeleri hariç olacak şekilde iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 29 ile 15 gün arası süre kalımında yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %50’si cayma bedeli olarak
tahsil edilir. Geri kalan %50'lik kısım ise iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 14 günden az süre kalımında yapılan iptallerde tur bedelinden hiçbir iade yapılmaz, tamamı cayma
bedeli olarak tahsil edilir.
●

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Talepler

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve
size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Programında Gerçekleşebilecek Olası Değişiklik Sebepleri

Konaklanacak otel ve pansiyonların kontenjan durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre gidilecek bölgelerin sırası değiştirilebilir. (Yani tur programındaki gün sıralamasının bir bağlayıcılığı yoktur.
Belirtilen yerlere turun farklı günlerinde de gidilebilir.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Koşullar:

Kampanyalı dönemlerde diğer indirimler geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz.(Grup ve çocuk indirimi gibi)
Bukla Tur, tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı gibi nedenlerden dolayı tur
programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir.
Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları
uygulanır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

1618 Nolu yasa:

Tur hizmetleri, Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinden
açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın.
Dernekler, okullar, şirketler, kişiler, rehberler, kulüpler, vakıflar tur düzenleyemez. Yasalara aykırı bir suçtur.

Fiyata Dahil Olanlar
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Profesyonel rehberlik hizmeti
Tüm ulaşımlar
1 gece konaklama
1 kahvaltı (otelde)
1 akşam yemeği (otelde)
Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu geçiş ücretleri
Milli Park araç giriş ücretleri
Tüm geziler
İkramlar
TURSAB zorunlu sigortası
KDV
Güler yüzlü kaliteli hizmet…

Fiyata Dahil Olmayanlar
●
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●

Müze ve ören yerleri girişleri
İlk gün kahvaltı
Öğle yemekleri
Otelde ve yemeklerde alınacak içecekler
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Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

